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Ângela Gonzaga perdeu todo o estoque da loja em enchente no ano passado: agora, só trabalha com portão de ferro levantado

Praça da Bandeira vai
ter enchente até 2014

Investimento de R$ 300 milhões só livrará bairro de alagamentos em 2 anos Comerciantes criam formas de se
defender das chuvas Na Serra, das 170 áreas de risco, apenas 8 entraram em obra após 1 ano da tragédia {págs 02 e 03}

Patrono da
Beija-Flor é
preso em Copa

Apontado pela polícia como
banqueiro do jogo do bicho, Aniz
Abraão David, o Anísio, foi preso
com um policial civil, que seria
seu segurança Ele estava
foragido há um mês {pág 02}

Contravenção

CAIXA CULTURAL
ABRE MOSTRA DO 

FOTÓGRAFO FRANCÊS
JEAN SOLARI {pág 13}

RIOTUR BARRA 
51 BLOCOS E REDUZ  

DESFILES NA
ZONA SUL {pág 04}

NEGRINI
LEVA STRINDBERG
PARA A ERA LULA 
NO TEATRO {pág 11}

Americano diz
que vai ganhar
de Aldo no chão
Chad Mendes desafia o
amazonense pelo cinturão dos
pesos leves no UFC Rio {pág 15}

Mín 19°C
Máx 32°C

RIO DE
JANEIRO
Quinta-feira, 
12 de janeiro de 2012

Edição nº 315, ano 2

Fashion Business

Isabeli Fontana mostra o charme da 
Maria Filó na semana de moda {pág 04}
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À espera das obras para conter a chuva, comerciantes do bairro fazem barreiras para impedir
a entrada de água Prefeitura investe R$ 300 milhões em obras, que só ficam prontas em 2014

Praça da Bandeira
longe da solução

Relojoeiro construiu barreira após perder R$ 10 mil na chuva de maio do ano passado

ALEX C.RIBEIRO / FUTURA PRESS - 07/04/2010

Um dos bairros mais críticos
do Rio de Janeiro quando
chove, a Praça da Bandeira é
ponto certo de alagamento
ao primeiro sinal de tempo-
ral na região do entorno da
Tijuca. Cortado por rios e lo-
calizado abaixo do nível do
mar, o bairro sofre com o
problema há muitas déca-
das. Em busca de uma solu-
ção, a prefeitura concluiu
em dezembro a licitação pa-
ra uma série intervenções
no subsolo da região.

“O problema tem mais de
450 anos e nunca foi trata-
do. Agora, para este verão,
não tem jeito. Mas eu sem-
pre disse que é uma obra de
dois, três anos para ser exe-
cutada ”, admitiu o prefeito
Eduardo Paes. 

Com investimento de R$
300 milhões, o projeto prevê
a construção de reservató-
rios subterrâneos, reforço de
galerias, túneis perfurados,
desvios e intervenções em
rios. Os quatro reservatórios
(ou piscinões) servirão para
absorver o excedente de
chuva, acumulando os volu-
mes dos rios Maracanã, Tra-
picheiros e Joana. A água se-
rá liberada à medida que a
rede de drenagem suportar.

Outro ponto importante
da obra é o desvio do rio Joa-
na. Também está prevista a
implantação de galeria de
desvio de parte da vazão do
rio Maracanã para o Joana,
que desaguará direto na
baía de Guanabara.

Comerciantes preocupados
Sem solução imediata para
o problema, donos de co-
mércio na Praça da Brandei-
ra se armaram contra as
chuvas. O relojoeiro Carlos
Lício fez uma barricada de
ferro na porta de sua loja e
uma mureta no meio do es-
tabelecimento.

“Perdi tudo. Ainda tento
recuperar algumas coisas.
Tive que indenizar todos os
meus clientes que tinham
relógios aqui. Foi a maior
tristeza quando abri a loja e
vi tudo no chão”, afirma o
comerciante, referindo-se à
chuva da noite de 24 de
maio do ano passado.

Já Ângela Gonzaga, dona
de loja de artigos religiosos,
fez uma barreira de ferro na
porta da loja.

“Tenho medo de investir.
Quando o céu começa a fi-
car cinza, já fico nervosa”,
disse Ângela. METRO RIO

BRUNA PRADO / METRO RIO

Um mês depois, Polícia Civil
finalmente prende Anísio
O contraventor Aniz Abraão
David, o Anísio, patrono da
Beija-Flor, foi preso ontem,
em Copacabana, por agen-
tes da Corregedoria de Polí-
cia, um mês após operação
para prender chefões do jo-
go do bicho e não ter sido
achado em casa. Ele é acusa-
do de formação de quadri-
lha e corrupção ativa.

Na hora da prisão, Anísio

levava R$ 7 mil e US$ 180 e
estava com dois seguranças:
o policial civil Pedro Carlos
de Almeida e Maurício de
Oliveira, que foram presos.

Anísio era considerado
foragido após a Justiça ter
revogado na terça-feira o ha-
beas corpus concedido em
dezembro. Ele foi preso por
determinação do desembar-
gador Paulo Rangel, da 3ª

Câmara do Tribunal de Justi-
ça do Rio. Segundo a Chefe
de Polícia Civil, delegada
Martha Rocha, o agente pre-
so trabalha na DRF (Delega-
cia de Roubos e Furtos). 

Os advogados de Anísio
entraram com pedido de ha-
beas corpus e ele foi levado
ao hospital penitenciário,
em Bangu, por estar com ar-
ritmia cardíaca. METRO RIO

Garis limpam a Praça da Bandeira após uma das enchentes

Anísio, 75 anos, foi preso pela terceira vez

BARBARA DE OLYVEYRAS /FUTURA PRESS

“Fiquei doente
depois da
enchente. Não
tenho mais forças.
Quase fechei tudo.”
ÂNGELA GONZAGA, COMERCIANTE

Promoção antecipada

O governador
Sérgio Cabral

assinou decreto
reduzindo os

tempos para a
promoção dos

praças e suboficiais
da Polícia Militar e

do Corpo de
Bombeiros. A
medida vai

beneficiar de
imediato 17.829

militares das duas
corporações que

poderão antecipar
suas promoções em

até cinco anos. A
partir de agora, 

um soldado 
poderá chegar a

subtenente em 25
anos. Antes, esse

prazo era de
30 anos.
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Obras só iniciaram em 8 de
170 áreas de risco na Serra
Do total de 170 áreas indica-
das como de alto risco de
deslizamento de encostas
na Região Serrana, apenas
em oito foram iniciadas
obras de recuperação. A in-
formação consta no terceiro
relatório de inspeção reali-
zada na Serra pelo Conselho
Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio de Janei-
ro (Crea-RJ), divulgado on-
tem. Hoje, faz exatamente
um ano da tragédia das chu-
vas que matou mais de 900
pessoas na região. 

Segundo o Crea-RJ, houve
negligência do poder públi-
co na prevenção de desas-
tres ambientais. Em um
ano, só medidas de curto
prazo foram tomadas, como
obras emergenciais de recu-
peração, deixando as áreas
afetadas muito vulneráveis. 

Grande parte das obras
deveriam ter sido concluí-
das até outubro, antes do
período de chuvas. No en-
tanto, isso não ocorreu, e as
recentes precipitações estão
carregando a terra revolvida
nessas intervenções.

“As cicatrizes abertas esta-
vam deixadas de lado. Obras
de reconstrução de pontes
estão inacabadas. É imensa
a quantidade de solo fragili-
zado e as chuvas podem ge-
rar outras tragédias. Esta-
mos em janeiro e já vemos

desastres. Ainda há feverei-
ro e março que também são
meses de chuva”, afirmou o
presidente do conselho,
Agostinho Guerreiro.

Ele também comparou
as providências tomadas
em outros países. Para
Agostinho, tragédias acon-
tecem em todos os luga-
res, mas as consequências
são bem menos trágicas do
que as do Brasil.

“A engenharia brasileira
não deixa nada a dever. En-
tão, por que não consegue
fazer o que foi feito em paí-
ses com tragédias em que
os efeitos foram minimiza-
dos e a recomposição foi
feita de forma rápida? No
Japão, em menos de seis
meses após o terremoto, a
recomposição era comple-
ta”, disse. METRO RIO

Um ano após tragédia das chuvas na região, relatório
do Crea-RJ aponta que cidades continuam vulneráveis Recomendações

Após inspeção realizada

em Nova Friburgo, Bom

Jardim, Teresópolis e Pe-

trópolis, o Crea-RJ fez uma

lista de recomendações

que devem ser adotadas o

mais rápido. Veja algumas:

Planejamento para remo-
ção da população, priori-

zando áreas de alto risco e
a sua transferência para
habitações adequadas. 
De imediato, realizar o re-
florestamento dessas áreas
desocupadas com vegeta-
ção nativa.
Intervenções nas encostas
afetadas pela tragédia de
janeiro de 2011.
Implantar pequenas e mé-
dias barragens de cheias,
para controlar a enchente
que desce pelos rios nas
chuvas intensas.
Realizar mapa de riscos de
manchas de inundação e
deslizamentos de encostas.
Controlar a erosão do solo
com reflorestamento e ba-
cias de retenção de água
para aumentar a permeabi-
lidade do terreno. 
Implantar sistema de mo-
nitoramento ambiental
com dados climáticos, me-
teorológicos, hidrométri-
cos e de ocupação do solo.

“É hora de dar um
basta nisso. Nem
10% das obras
necessárias foram
realizadas.”
AGOSTINHO GUERREIRO,
PRESIDENTE DO CREA-RJ

JADSON MARQUES/FUTURA PRESS/02-01-2012

Friburgo alagada com as chuvas 
do início deste mês

Família
soterrada
é achada
em Fusca
A Defesa Civil encon-
trou, ontem, cinco cor-
pos, de uma mesma fa-
mília, dentro de um
Fusca em Sapucaia, no
centro-sul fluminense.
As duas mulheres, dois
homens e uma criança
tinham se escondido no
carro com medo da
chuva, mas acabaram
soterrados.

Já chega a 18 o núme-
ro de mortos confirma-
dos no deslizamento de
terra na cidade. A meta
da Defesa Civil estadual
é terminar, até hoje, o
trabalho de buscas por
vítimas.

Em visita à Jamapará,
em Sapucaia, ontem, o
vice-governador Luiz
Fernando Pezão disse
que até 2013 todo o Es-
tado será mapeado para
identificação das áreas
de risco. METRO RIO
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Riotur barra desfile de
51 blocos no Carnaval

MURILO REZENDE/FUTURA PRESS DATA: 13/03/2011

A Riotur liberou o desfile
de 425 blocos no Carnaval
deste ano. A lista dos auto-
rizados inclui um a mais
em comparação ao ano
passado. Ao todo, 476 blo-
cos se inscreveram.

Porém, o número de des-
files de um mesmo grupo
foi reduzido. “Havia alguns
que saíam três ou quatro
vezes. Conversamos e eles
entenderam a necessidade
de diminuir o número de
desfiles”, afirmou o Secretá-
rio Municipal de Turismo e
presidente da Riotur, Antô-
nio Pedro Figueira de Mello.

Além disso, alguns blocos
deixarão de se apresentar
na zona sul. A Riotur infor-
mou que a maioria dos 51
que tiveram autorização ne-
gada foi porque os organi-
zadores não queriam deixar
de desfilar na região. A pre-
feitura não liberou nenhum
bloco novo nessa área. 

Um dos blocos que deve
sair de Botafogo e ir para o

Aterro do Flamengo é o Sar-
gento Pimenta, que toca
músicas dos Beatles em rit-
mo de samba.

“Ano passado foi o nosso
primeiro ano e o número
de pessoas foi muito maior
do que a expectativa. Cau-
sou trantornos para os fo-
liões e para os moradores.
Fomos até a prefeitura, de-

pois de um estudo, e suge-
rimos migrarmos para o
Aterro do Flamengo, que é
um lugar mais espaçoso”,
disse Mateus Xavier, dire-
tor musical do bloco.

Outro que está de mu-
dança é o Bloco Cru, que
vai sair de Botafogo e irá
para a Praça XV, no Centro.
“As pessoas reclamaram

bastante no ano passado e,
por isso, optamos por essa
mudança junto à prefeitura.
Os foliões vão poder ver um
show melhor e com mais
conforto”, comentou Lu Ba-
ratz, cantora do bloco.

O que definiu essas ne-
gociações sobre em qual
local será o desfile foi a
tradição. “Não dá para ti-
rar a Banda de Ipanema do
bairro. A tradição contou
na hora de reorganizar-
mos o Carnaval de rua”,
ressaltou o secretário.

METRO RIO

Prefeitura autoriza 425 grupos a sair pelas ruas da cidade, um a mais
do que em 2011 Tradição prevalece na escolha do local de desfile

BIA ALVES/FOTOARENA

Isabeli Fontana foi a estrela do desfile 
da Maria Filó. No fim, os convidados 

das filas A e B ganharam Chandon  

Monobloco foi um dos primeiros blocos a migrar da zona 

sul para o Centro Desfiles exibem peles,
tricôs e transparências
A Maria Filó foi a grande
atração do terceiro dia de
desfiles do Fashion Busi-
ness, ontem. O motivo era
a modelo Isabeli Fontana,
que desfilou com exclusivi-
dade para a grife, no Jockey
Club, na Gávea. 

Isabeli abriu o desfile da
coleção de inverno inspira-
da nas festas e jantares de
amigas em casa, com looks
bem femininos. A grife
apostou em brilhos, man-

gas delicadamente bufan-
tes e tricôs com leve trans-
parência. A maioria das pe-
ças tinha corte reto, sem
marcar a silhueta.

Já no Píer Mauá, a marca
2nd Floor abriu o segundo
dia do Fashion Rio levando
para a passarela uma cole-
ção inspirada em Robin
Hood e com muitas peças
em pele de animal fake,
tanto para homens, quanto
para mulheres. METRO RIO

Ronaldinho, com a camisa do Fla, estampado na droga 

DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO SMAS

Detran regularizado
Devido aos problemas para
o acesso e a impressão das
guias referentes ao IPVA
2012, a Secretaria estadual
de Fazenda informou, on-
tem, que as guias que apre-
sentaram problemas esta-
rão regularizadas até hoje. 

Segundo a secretaria, os
contribuintes poderão, a
partir de amanhã, imprimir
a Guia de Regularização de
Débito (GRD) pelo site
www.fazenda.rj.gov.br,  no
Detran ou no Bradesco.

METRO RIO

Papelote de crack
traz foto de R10
A Polícia Civil apreendeu 42
papelotes de crack em ope-
ração no Jacarezinho, na
manhã de ontem. As emba-
lagens da droga estampa-
vam a foto do jogador Ronal-
dinho Gaúcho, do Flamen-
go, com a camisa do time. 

No ano passado, a Polícia
Militar encontrou papelotes
com o rosto de Amy Wine-
house, cantora que morreu
em julho. Na época, a polí-
cia disse que essa seria uma
estratégia para vender mais.

Na 17ª ação na comuni-
dade, 88 pessoas foram aco-
lhidas, sendo oito adoles-
centes. A operação faz parte
das ações que a Polícia Civil

vem fazendo com a Secreta-
ria Municipal de Assistência
Social (SMAS). Ao todo,
1.139 pessoas já foram reti-
radas das ruas.

Segundo a SMAS, todos
os recolhidos são levados
para abrigos da prefeitura e
os menores com alto grau
de dependência química,
para uma das unidades de
abrigamento compulsório.

Este ano, o Rio vai receber
R$ 2,8 milhões do novo pla-
no do governo federal para
combate ao crack. Parte do
dinheiro será destinado pa-
ra a construção de quatro
unidades de atendimento
compulsório. METRO RIO 

TRICIA VIEIRA/FOTOARENA 

As peles fakes marcaram presença em saias, 
coletes, casacos e vestidos na coleção da 2nd Floor

AEROPORTO TOM JOBIM

Atrasos
causam
confusão 
Atrasos em dois voos da
companhia aérea TAM,
um para a Europa e outro
para os EUA, geraram con-
fusão no Aeroporto Inter-
nacional Antônio Carlos
Jobim, o Galeão, na noite
de terça-feira. 

Os passageiros recla-
maram da falta de infor-
mações e do atendimen-
to prestado nos guichês.

O voo para Nova York,
que estava marcado para
as 23h05, acabou cancela-
do. Os usuários não tive-
ram justificativa e foram
até o posto de atendimen-
to da Justiça. Porém, não
conseguiram registrar re-
clamação porque o posto
estava sem energia elétri-
ca. O voo só decolou às
12h30 de ontem.

A TAM informou que
um problema de logística
da empresa que lhe for-
nece alimentação foi o
responsável pelo atraso
nos voos. Segundo a com-
panhia aérea, os passa-
geiros receberam apoio e
alimentação. METRO RIO

Rio recebe
três novos
trens 
Parte do segundo lote de
30 novos trens comprados
pelo governo, chegaram
ontem ao Porto do Rio
três composições. Esse no-
vo modelo, oriundo da
China, tem capacidade pa-
ra 1,3 mil pessoas cada.
Além disso, possuem inte-
riores mais amplos, ar

condicionado, painéis
com iluminação Led, cir-
cuito interno de TV, baga-
geiro e um sistema de co-
municação interativa en-
tre passageiros e o Centro
de Controle da SuperVia.

O investimento para a
revitalização da linha fér-
rea é de R$ 2,4 bilhões, in-
clui a modernização do
sistema, contempla a
aquisição de mais 90 com-
posições e ainda a refor-
ma de 98 estações. 

METRO RIO

15
mil banheiros serão
disponibilizados,
além de 80 UTIs mó-
veis e mil orientado-
res de trânsito. A pre-
feitura também distri-
buirá 15 mil panfletos
informativos.





Ministros vão ao Rio Grande do sul
vistoriar áreas atingidas por seca
O ministro da Integração
Nacional, Fernando Bezer-
ra, confirmou ontem que
desembarca em Porto Ale-
gre amanhã para anunciar
recursos federais de com-
bate à seca, que já atinge
quase 1 milhão de gaúchos
em 219 municípios.   

Bezerra, que está pressio-
nado por denúncias de ne-
potismo e de favorecimento
político, anunciará a libera-
ção de R$ 18 milhões. “O go-
verno está atento e sabe que
o mommento é de ajudar os
pequenos e médios agricul-
tores, além das cooperati-

vas”, disse Bezerra.
O ministro da Agricultu-

ra, Mendes Ribeiro Filho,
também deverá anunciar a
prorrogação por 90 dias das
dívidas de agricultores e no-
vos financiamentos para re-
plantio. O governo informou
que o Banco do Brasil traba-
lha para disponibilizar R$ 3
bilhões em créditos novos.
“A preocupação do governo
deve ser com os produtores
que não têm a proteção do
seguro”, disse Mendes.

A agenda de Mendes Ri-
beiro prevê um sobrevoo,
no sábado, das áreas mais

afetadas pela seca, no mu-
nicípio de Ijuí. O ministro
será acompanhado pelo go-
vernador Tarso Genro, que
retorna de férias amanhã.
Em Joia, na mesma região,
Tarso assina um novo de-
creto coletivo de emer gên-
cia para incluir mais cida-
des na ajuda federal. Os se-
 cretários do Obras Públicas
e Irrigação, Luiz Carlos Bu-
sato, e do Desenvolvimen-
to Rural, Ivar Pavan, estão
em Brasília desde ontem
negociando mais R$ 20 mi-
lhões em ajuda federal. 

METRO POA

Um milhão de gaúchos estão sendo atingidos por seca

DIOGO ZANATTA/FUTURA PRESS
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Modelo de trem japonês

DIVULGAÇÃO

Turista joga
cães pela
janela no
Guarujá
Uma mulher de 53 anos que
passava as férias no Guaru-
já, em São Paulo, atirou seus
dois cachorros de estimação
pela janela do décimo andar
na madrugada de ontem.

A turista gaúcha estava
sozinha no apartamento,
com seus dois cães, um bas-
set e um pinscher,  na praia
de Pitangueiras, uma das
mais conhecidas da cidade
do litoral sul de São Paulo. 

Vizinhos chamaram a po-
lícia quando viram que a
mulher estava atirando ob-
jetos pela janela e tendo sur-
to. Quando chegaram ao lo-
cal, os bombeiros precisa-
ram arrombar a porta do
apartamento e sedá-la. De
acordo com parentes,  ela é
tem distúrbio bipolar e so-
freu surto psicótico. 

Com a queda, os dois ca-
chorros morreram. Um ho-
mem foi atingido por um
dos objetos, mas não quis
registrar boletim de ocor-
rência contra a turista. O ca-
so foi registrado na Delega-
cia Sede do Guarujá como
prática de ato abusivo de
animais. A polícia irá inves-
tigar. METRO

Leilão do trem-bala
vai atrasar de novo
Prometida pela ANTT
(Agência Nacional de
Transportes Terrestres) pa-
ra anteontem, a publicação
do edital do trem-bala que
ligará Campinas, São Paulo
e Rio de Janeiro não tem
data para ocorrer.

Com isso, o leilão do
TAV (Trem de Alta Velocida-
de) deve ser adiado mais
uma vez. A ideia era divul-
gar o texto anteontem e
chegar ao documento final
no dia 10 de março, para
realizar o leilão 6 meses de-
pois. A disputa já foi pos-
tergada outras duas vezes.
Quando foi realizada, não

atraiu interessados. 
Após o fracasso, o gover-

no decidiu dividir a licitação
em duas partes. Uma delas é
referente à tecnologia utili-
zada nos trens. O outro leli-
lão vai definir o consórcio
responsável pelas obras pa-
ra viabilizar o empreendi-
mento.

Há divergências entre
empresários e governo em
relação ao custo. O TCU
(Tribunal de Contas da
União) orçou o TAV em R$
33 bilhões, mas as empre-
sas acreditam dizem que o
valor é pelo menos R$ 20
bilhões maior. METRO

SUS vai pagar por retirada 
de silicone com problemas
As pacientes que tiverem
ruptura nas próteses de si-
licone adulterado das mar-
cas PIP e Rófil poderão  fa-
zer a cirurgia de reparo de
graça pelo SUS (Sistema
único de Saúde), segundo
anúncio feito ontem pela
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).

A agência vai rastrear as
39 mulheres que já entra-
ram em contato para in-
formar sobre a ruptura nas
próteses adulteradas.  

Essas pacientes passa-
rão por exames que confir-
mem o diagnóstico de rup-
tura. Se a ruptura for con-
firmada, poderão fazer a
cirurgia de retirada do sili-
cone gratuitamente. 

Os implantes das mar-

cas PIP e Rófil apresentam
taxas de rupturas acima do
permitido por lei, além de
conter gel industrial. 

O governo afirmou que
a adulteração dos implan-
tes foi  criminosa e sus-
pendeu o registro das pró-
teses PIP e Rófil no Brasil.

Além disso, para refor-
çar a segurança das pa-
cientes com silicone, a An-

visa fará um cadastro na-
cional em seu portal. No
site, as  mulheres que têm
silicone  poderão entrar
em contatocom a agência.

Será criado também um
banco de dados para próte-
ses mamárias. 

Além disso, a partir des-
te mês, a Vigilância Sanitá-
ria fará inspeção nas fábri-
cas de silicone do exterior
e do Brasil. 

Agora todas as unidades
que entrarem no país se-
rão fiscalizadas lote a lote.

No domingo, a Socieda-
de Brasileira de Cirurgia
Plástica anunciou que
também fará cadastro na-
cional de pacientes com si-
licone.

METRO

Paciente que confirmar a ruptura do implante fará
cirurgia de graça Fiscalização das próteses aumentará 

Anvisa vai rastrear mulheres com próteses  

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

25 mil
próteses da francesa
PIP foram utilizadas
no país. Até agora, 
39 mulheres já 
tiveram problemas
com rupturas 
dos implantes.
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Índice de cheques sem
fundo cresce 8,33%

Tarifa de extrato de conta corrente e poupança subiu 7,19%

AGÊNCIA BRASIL

O índice de cheques sem
fundos no país teve alta
de 8,33% em 2011, na
comparação com o ano
anterior, segundo pesqui-
sa da TeleCheque, empre-
sa especializada em análi-
se de crédito. No ano pas-
sado, o índice foi de
2,21% de cheques sem
fundos, contra 2,04% re-
gistrados em 2010.

A inadimplêcia dos
brasileiros cresceu 6,06%
em 2011, em relação ao

ano anterior. O índice de
calotes subiu de 2,64% em
2010 para 2,8% no ano
passado.

O estudo mostra que
97,20% dos cheques emi-
tidos foram pagos em
2011. No ano anterior,
97,36% foram honrados.
O percentual de cheques
pré-datados caiu de
71,23% para 70,7%.

No comparativo men-
sal, a inadimplência au-
mentou de 2,36%, em de-

zembro de 2010, para
2,67%, em dezembro pas-
sado – alta de 13,14%.

Já no índice de cheques
honrados, o percentual
caiu 0,32%, passando de
97,64% em dezembro de
2010 para 97,33% em de-
zembro de 2011.

Os segmentos com
maior índice de inadim-
plência foram os de ele-
trônicos (4,64%) e magazi-
nes e lojas de departa-
mentos (4,04%). METRO

Bancos elevaram
10 tarifas em 2011
Das 29 tarifas mais utiliza-
das pelos consumidores de
serviços bancários, dez au-
mentaram em 2011, duas
caíram e 17 ficaram inalte-
radas. Os dados são do Siste-
ma de Divulgação de Tarifas
de Serviços Financeiros, que
faz uma média das tarifas
cobradas por 14 bancos.

De acordo com a Febra-
ban (Federação Brasileira
de Bancos), apenas a tarifa
relativa a fornecimento
presencial do extrato men-
sal de conta corrente e pou-
pança apresentou aumento
(de 7,19%) acima da infla-
ção oficial, que foi de 6,5%. 

Também apresentaram
alta as tarifas cobradas pa-

ra a taxa de exclusão de
emitentes de cheque sem
fundos (4,83%); o saque em
caixa eletrônico (3,49%), o
extrato de conta corrente e
poupança no autoatendi-
mento ou outros meios ele-
trônicos (4,74%) e o forneci-
mento presencial do extra-
to de conta corrente e pou-
pança por um determinado
período (6,08%).

As quedas ocorreram
nas tarifas de transferência
de contas dentro da mesma
instituição financeira (re-
cuo de 14,53%) e transfe-
rência realizada pelo caixa
eletrônico ou meios eletrô-
nicos (queda de 12,16%). 

METRO

Calote do consumidor avançou 6%, segundo a TeleCheque

FERNANDO MORAES/FOLHAPRESS

Bolsa registra
7ª alta do ano
PERTO DOS 60 MIL PONTOS.
A bolsa apresentou on-
tem a sétima alta em oi-
to sessões neste ano. O
Ibovespa avançou 0,26%
e fechou aos 59.962,40
pontos. É a maior pon-
tuação final diária desde
25 de julho, quando a
Bovespa atingiu os
59.970,54 pontos. Nesta
semana, a Bovespa já
avançou 2,32%. No ano, a
valorização registrada é
de 5,65%. METRO

Prévia do IGP-M
fica estável
INFLAÇÃO DO ALUGUEL. O
Índice Geral de Preços -
Mercado (IGP-M), que
serve como referência
para reajustes em con-
tratos de aluguel, abriu o
ano com leve queda, de
0,01%, na primeira pré-
via de janeiro. O resulta-
do ficou abaixo do regis-
trado no mesmo período
de dezembro, quando a
taxa de variação ficou
em 0,04%, segundo a
FGV. METRO

Breves

A diferença dos preços co-
brados pelos estacionamen-
tos pode chegar a 725% en-
tre as capitais brasileiras.
Segundo pesquisa da Abra-
park (Associação Brasileira
de Estacionamentos), o Rio
de Janeiro, onde uma vaga
de mensalista chega a cus-
tar R$ 660, é a cidade mais
cara para estacionar o car-
ro. O valor é mais de oito
vezes superior ao cobrado
em Vitória e Natal, que pos-
suem as menores tarifas.

O Rio também apresenta
os maiores valores para a
primeira hora de estaciona-
mento, que custa até R$ 18,
e a diária, que chega a R$
70. São Paulo ocupa o se-
gundo lugar do ranking,
com preços de R$ 17, para a
primeira hora, e de R$ 53,

para um dia.
As maiores tarifas cobra-

das pela primeira hora fo-
ram encontradas, na se-
quência,  em Curitiba, Por-
to Alegre, Cuiabá e Belo
Horizonte.  Em Curitiba, o
preço máximo registrado
foi de R$ 15,  7,5 vezes o va-
lor pago pelo motorista de
Vitória, que desembolsa
até R$ 2. Já os estaciona-
mentos de Porto Alegre e
Belo Horizonte cobram até
R$ 13 e R$ 8, respectiva-
mente, pela primeira hora.

O preço cobrado pelos es-
tacionamentos acompanha
a valorização imobiliária de
cada região e o aumento da
frota de veículos. No ano
passado, os valores dos ser-
viços subiram 14%, segundo
o IBGE.  METRO

Estacionar o carro é
mais caro no Rio e SP

Motorista carioca paga até R$ 660 por vaga de mensalista, o maior
valor do país Capital paulista tem a segunda maior tarifa para a 1ª hora

VEÍCULOS

Preço de
importado
pode subir
até 28%
O preço dos veículos im-
portados deve subir en-
tre 15% e 28% neste ano,
segundo a Abeiva (Asso-
ciação Brasileira das
Empresas Importadoras
de Veículos Automoto-
res).  A projeção consi-
dera o aumento de 30
pontos porcentuais do
IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados),
que entrou em vigor em
16 de dezembro.

Em 2011, a importação
de veículos das empresas
associadas da Abeiva cres-
ceu 87,4%. Foram 199.366
unidades emplacadas no
ano passado. Para este
ano, no entanto, a previ-
são da entidade é de que-
da de 20% nas vendas. 

“Com o imposto de
importação máximo
acordado pela OMC de
35%, um dos mais eleva-
dos do mundo, com a
alíquota do IPI diferen-
ciada em 30 pontos por-
centuais e mais variação
cambial, 2012 será um
ano muito difícil aos as-
sociados da Abeiva”, afir-
mou o presidente da en-
tidade, José Luiz Gandi-
ni. METRO

Importadoras esperam queda de 20% nas vendas

ZÉ CARLOS BARRETTA/FOLHAPRESS





ESTADOS UNIDOS

Romney 
deve ser rival
de Obama
Mitt Romney (foto) ven-
ceu a segunda prévia do
Partido Republicano, rea-
lizada na última madru-
gada no estado
norte-ame-
ricano de
New
Hampshi-
re, e está ca-
da vez

mais próximo de ser con-
firmado como o adversá-
rio do presidente Barack
Obama nas próximas
eleições, marcadas para
o dia 6 de novembro. 

Diferente do que acon-
teceu na semana passa-
da, quando obteve uma
vitória por apenas oito
votos na prévia realizada
em Iowa, Romney foi es-
colhido por 40% dos elei-
tores republicanos e con-
seguiu uma boa margem
de diferença sobre o se-
gundo colocado, Ron
Paul, que ficou com 23%
dos votos. 

Se for o vencedor da
prévia da Carolina do
Sul, marcada para a
próxima semana,
Romney deve ser
confirmado pelo
partido como candi-
dato à presidência.

METRO
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O bolso dói, mas ao menos o
fígado agradece: a crise eco-
nômica que sufoca a Espa-
nha e os 5 milhões de cida-
dãos desempregados no país
está levando à extinção um
dos hábitos mais comuns
dos ibéricos: sair para beber
cerveja. Nos últimos três
anos, desde que a crise atin-
giu o país, o consumo caiu
86%, segundo dados da Fede-
ração Espanhola de Hotela-
ria. 

A entidade aponta que a

Crise coloca 
água no chope 
dos espanhóis

Situação econômica do país, que teve de cortar gastos públicos para
reduzir o déficit de 8% do PIB, traz impacto à cultura de sair para beber

Bar quase vazio no centro de Madri; crise forçou espanhóis a mudar hábitos

JOSE LEBEÑA/METRO MÉXICO

100 mil vivem em
‘canis’ de Hong Kong
Jaulas de 1,80m de compri-
mento por 75cm de largu-
ra, projetadas para abrigar
cachorros, estão servindo
de moradia para até 100
mil habitantes em Hong
Kong, segundo reportagem
publicada ontem pelo jor-
nal britânico Daily Mail.  

A bolha imobiliária na
cidade torna os preços de
compra e aluguel inacessí-
veis à boa parte da popula-
ção, que é obrigada a recor-

rer aos “canis”. Cada quar-
to abriga cerca de 20 jau-
las, emplilhadas em grupos
de até três, uma acima da
outra. As fotos podem ser
vistas no site daily-
mail.co.uk.  METRO

60%
FOI A QUEDA NA VENDA DE

BEBIDAS EM GERAL

Abstinência

As dificuldades financeiras
da Espanha levaram à redu-
ção do consumo de álcool.

JOSE LEBEÑA
DO METRO MÉXICO, 
ENVIADO A MADRI

Acusado mata promotor
em tribunal alemão
Em pleno julgamento, um
acusado matou a tiros o
promotor dentro do tribu-
nal da cidade de Dachau,
no sul da Alemanha. 

“O homem foi detido.
Temos que ver se atirou
contra outras pessoas, mas
até agora não há elemen-
tos que permitam dizer
que há outros feridos”, de-

clarou Peter Griesser, por-
ta-voz da polícia local.
“Muitas testemunhas do ti-
roteio ficaram em estado
de choque”, acrescentou. 

O acusado atirou três ve-
zes contra o promotor no
momento em que transcor-
ria o julgamento, destacou
o ministério da Justiça da
região da Baviera. METRO

Crime chocou a pequena cidade de 40 mil habitantes

MICHAEL DALDER/REUTERS

200dólares (R$
360) é o valor

do aluguel cobrado
dos chineses que preci-
sam viver nas jaulas
para cachorros.

crise aprofundou a redução
no hábito, fenômeno inicia-
do quando a lei antifumo
entrou em vigor, alguns me-
ses antes de a crise estourar,
em 2008. Naquele ano, as
vendas de cerveja sofreram
uma redução de 15%. 

Para Antonio Rugarcía,
empresário do setor, “essa
situação coloca em perigo
7% da população em idade
de trabalho”. “No meu res-
taurante não podemos nos
queixar, mas com certeza

notamos uma redução tanto
nas vendas como no núme-
ro de clientes”, confirma o
espanhol. 

Atualmente, quando se
passeia pelas ruas do cen-
tro de Madrid, locais que
antes viviam lotados agora
estão às moscas. Cerca de
20% dos típicos bares de ta-
pas conseguem apenas so-
breviver, sem qualquer lu-
cro. Se tornou mais comum
ver pessoas fumando do la-
do de fora do que bebendo

o típico copo de chope que
se vende na região por 1,50
euros (aproximadamente
R$ 3,40).
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Breves

“Duplo Crimp”, es-
petáculo que reúne
duas peças do in-
glês Martin Crimp,
estreia amanhã no
Glaucio Gill
(2332-7904).

METRO RIO

A peça multimídia
“A Cripta de Poe”
estreia amanhã no
Castelinho do 
Flamengo
(2205-0655).

METRO RIO

O grupo “A Cor do
Som” faz show
amanhã e sábado,
às 19h30, no Teatro
Rival (2240-4469).

METRO RIO
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60 segundos

Negrini: prazer em 
trabalhar com Lima Jr.

ALESSANDRA
NEGRINI

O que mais a atraiu no
texto do Strindberg?
Ele toca em pontos es-
truturais, de forma vis-
ceral. Trata da guerra
entre os sexos com
muita profundidade,
pega pelo inconsciente.
A peça permanece atual?
Sim. O Walter e o Almi-
no fizeram a transposi-
ção para 2002, na 1ª
eleição do Lula. A au-
toestima do brasileiro
melhorou, mas o confli-
to social continua.
Como é trabalhar com Li-
ma Jr. no teatro?
Um prazer. A oportuni-
dade de estarmos reuni-
dos de novo foi uma das
razões para eu aceitar
participar do projeto.

PAULO MAURICIO COSTA

Programe-se

Caixa Cultural - Teatro
Nelson Rodrigues (av.
República do Chile, 230,
Centro. Tel.: 2262-5483).
De amanhã a 12 de
fevereiro. De quinta a
sábado, às 20h. Domingo,
às 19h30. Ingresso a R$ 20. 
Classificação 14 anos.

‘A Propósito de Senhorita Julia’, baseada em clássico
do sueco, tem Alessandra Negrini no papel principal Armando Babaioff e Alessandra Negrini em cena da peça

FOTOS DALTON VALÉRIO

Apenas dois meses depois
de Christiane Jatahy levar
ao palco sua versão radical
de “Senhorita Julia”, a peça
escrita por August Strind-
berg em 1888 ganha mais
uma montagem no Rio, des-
ta vez com adaptação de Jo-
sé Almino e direção de Wal-
ter Lima Jr. – que escalou
Armando Babaioff e Ales-
sandra Negrini (a quem diri-
giu duas vezes no cinema,
em “Um Crime Nobre” e
“Os desafinados”) para en-
carnarem a paixão em bra-
sa de uma mulher rica e um
rapaz pobre.

Lima Jr. transporta a ação
da Suécia para o Brasil, exa-
tamente no dia da primeira
eleição de Lula à presidência,
em 2002. “Isso chama a aten-
ção para a discussão da as-
censão de classes”, diz o dire-
tor. “O texto disseca a natu-
reza humana de forma agu-
da”, completa. METRO RIO

Walter Lima Jr.
traz Strindberg
para a Era Lula

‘Ópera do Malandro’
tem nova montagem
Clássico do teatro musical
brasileiro escrito por Chico
Buarque, “Ópera do Malan-
dro” ganha montagem da
Cia. de Teatro Contemporâ-
neo, a partir deste sábado,
na sede da companhia (rua

Conde de Irajá, 253. Botafo-
go - Tel.: 2537-5204). Sába-
dos às 21h, e domingos, às
20h. Ingressos a R$ 30. O es-
petáculo fica em cartaz até
12 de fevereiro.

METRO RIO

Angelina Jolie conversa
com fãs hoje na internet
Normalmente avessa a en-
trevistas, a atriz abriu espa-
ço na agenda para o pri-
meiro vídeo chat de sua
carreira. A mulher de Brad
Pitt, vencedora de um Os-
car por “Garota, Interrom-
pida”, estará ao vivo na re-
de, na noite de hoje, no site
oficial da revista “Marie
Claire”, o www.marieclai-
re.com. Para conversar
com a bela, é necessário ter
uma conta no Facebook. 

O tema principal do ba-
te-papo será o filme "In the
Land of Blood and Honey",

que marca sua estreia co-
mo diretora. Em comunica-
do oficial, ela declarou que
espera que o encontro vir-
tual estimule as pessoas a

ir aos cinemas. 
Angelina fica online às

23h em ponto. O chat vai
durar 45 minutos.

METRO

DIVULGAÇÃO

O elenco de 14 atores é dirigido por Eliza Pragana

O chat pretende
divulgar o filme
"In the Land of

Blood and Honey"

JASON MERRITT/GETTY IMAGES



Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.rj@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Desrespeito no trânsito
Os números – média de 100 mortos por
dia  – mostram que há uma cultura enrai-
zada de desrespeito às normas de trânsito
no Brasil. Não há disciplina consciente no
trânsito brasileiro. É problema cultural e
de carência de maior fiscalização e rigo-
roso ato punitivo. O resultado de um
teste, realizado há algum, junto a um
sinal de trânsito no Rio, comprova a cul-
tura da deseducação e “da esperteza” ao
volante: numa esquina de Botafogo, du-
rante um período de 30 minutos, chegou
a 52 o número de avanços ao sinal verme-
lho. É a cultura de que quanto mais cedo
chegar ao destino, mesmo que se corra o
risco de graves acidentes, melhor.
Milton Corrêa – Rio de Janeiro, RJ

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Você acha que a zona sul do Rio
já está saturada de blocos de 
Carnaval?

@brubaldino Não acho. Os blocos
recuperaram o carnaval de rua. 

@paulomau: Há blocos demais, muitos
superlotados, o que gera desordem
numa cidade já complicada.

@fer_neri: Não há muitos blocos, mas é
preciso melhor organização.

Sem ar-condicionado nos ônibus
A linha Charitas x  Ipanema x Charitas da
Viação Braso Lisboa não respeita o preço
estabelecido para passagens em ônibus
com ar-condicionado e sem ar. Ressalte-
se que os ônibus sem ar são péssimos;
além de sujos, não oferecem conforto.
Quando questionados, os cobradores
justificam a cobrança de passagem no
valor de R$ 5,30 em todos os coletivos
que atendem à linha ao Bilhete Único.
Srs. responsáveis pela linha, já que não
podem diferenciar os valores das passa-
gens, retirem então os ônibus sem ar-
condicionado do itinerário.
Neli Silva – Rio de Janeiro, RJ 
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Coisas boas podem acontecer e este é um dia propício para
que isso ocorra. Fique ligada nas oportunidades pois não é
sempre que amor e dinheiro andam juntos.
Touro (21/4 a 20/5)
Dia de acertos e bons acordos que você precisa fazer para
atingir os seus objetivos. Evite nervosismos ou impulsividade
na hora de negociar com as pessoas.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Hora de sair do sufoco. Conte com os amigos e pessoas gene-
rosas que você encontrar pelo caminho. Esteja atenta a pe-
quenas negociações, rápidas e lucrativas.
Câncer (21/6 a 22/7)
Instabilidade nas relações, momentos de grande empatia e
outros de dúvidas em relação aos parceiros. O dinheiro pode
estar atrapalhando a cabeça das pessoas.

Leão (23/7 a 22/8)
Hora de ganhar din din. Não deixe que boas oportunidades
passem desapercebidas por você. Fique de olho em negocia-
ções com pessoas poderosas ou com o governo.
Virgem (23/8 a 22/9)
Mudanças nas situações. Hoje você terá melhores chances de
obter vantagens comerciais e lucro com novas negociações e
pessoas mais poderosas e generosas.
Libra (23/9 a 22/10)
Insegurança diante de grandes negociações. Talvez você não
consiga entender ou controlar o todo, e acabe se retraindo
esperando as coisas acontecerem sem agir.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Novas oportunidades de ganhos materiais em conjunto com
pessoas muito ligadas a você. Esteja alerta para fazer bons
negócios e fechar novas  parcerias.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Mudanças nos negócios e boas oportunidades de ganhos ma-
teriais através de pessoas poderosas. Porém, o dia exige atua-
ção isolada para que se possa ter sucesso.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Momento favorável a negociações e parceiras que podem tra-
zer bons ganhos para quem se dedicar e estiver aberto a novi-
dades. Tenha atenção aos detalhes.
Aquário (21/1 a 19/2)
Altas negociações em pauta, preste mais atenção nas oportu-
nidades do dia, pois elas tendem a não voltar atrás. Pode ser
preciso agir sozinha para ter sucesso.
Peixes (20/2 a 20/3)
Virada de maré, hoje os negócios começam a andar para frente
e boas oportunidades podem acontecer. Fique ligada nas notí-
cias para não acabar ficando para trás.

Horóscopo Está escrito nas estrelas

Las Vegas
mostra novas 
câmeras 3D

Marcas lançam equipamentos
na feira de tecnologia CES
Os fabricantes de máqui-
nas fotográficas apresen-
taram na CES (Consumer
Electronic Show), em Las
Vegas, novos modelos de
câmeras profissionais
que fazem imagens 3D,
com o objetivo de compe-
tir com os celulares que
têm câmeras.

A Fujifilm apresentou
a X-Pro 1, uma câmera
profissional que tem um
novo sensor de 16 Mpi-
xels, não usa espelhos e
apresenta lentes inter-
cambiáveis e de tamanho
menor (15 mm, 35 mm e
o macro de 60 mm). O
produto será lançado no
mês que vem.

Já a Samsung apostou
na premissa de que ape-
nas tirar fotos não é sufi-
ciente, é preciso com-

partilhá-las. A compa-
nhia apresentou mode-
los de câmaras fotográfi-
cas que também captu-
ram vídeo Wi-Fi. 

Outra fabricante que
mostrou suas novidades
foi a Sony: o modelo
Bloggie Live faz imagens
de vídeo em qualidade
HD, tem microfone esté-
reo e internet Wi-Fi. A câ-
mera de vídeo Handy-
man tem um projetor
que permite a exposição
dos conteúdos a qual-
quer momento.

Já a Leica anunciou
mais de 20 novos mode-
los, com preços a partir
de US$ 100 e que têm ca-
racterísticas como resis-
tência à água e captura
de imagens em 3D.

METRO COM AGÊNCIAS

CES vai apresentar mais novidades até amanhã

ETHAN MILLER/GETTYIMAGES
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O grupo Os Mutantes, com Rita Lee, no final dos anos 1960

Nascido em Paris e ra-
dicado no Brasil desde
a juventude, o francês
Jean Solari, de 78
anos, marcou a im-
prensa nacional com
seu trabalho em di-
versas publicações,
entre as quais a revis-
ta O Cruzeiro. Esse va-
lioso painel de cinco
décadas do fotojorna-
lismo brasileiro está
em exibição na Caixa
Cultural na mostra
“Jean Solari Retros-
pectiva”.

A exposição reúne 42
imagens, que vão de

coberturas de política
(incluindo a posse de
Jânio Quadros na presi-
dência da República) ao
registro da cena cultu-
ral dos anos 1960.

Na Caixa Cultural (av. Al-
mirante Barroso, 25, Cen-
tro. Tel.: 2544-4080).
De terça a sábado, das
10h às 22h; domingo, das
10h às 21h.
Até 19 de fevereiro.
Entrada gratuita.

JEAN SOLARI/DIVULGAÇÃO

Caixa Cultural reúne 
obra do fotógrafo francês

Brasil de
Solari

PAULO
MAURICIO COSTA
METRO RIO

Eastwood em cena de “Bronco Billy”, de 1980

DIVULGAÇÃO

Aos 81 anos, o americano
Clint Eastwood permanece
o cineasta da plena vigên-
cia do classicismo estético
e narrativo e do conserva-
dorismo moral. Uma ótima
oportunidade para com-
preender a trajetória de
seis décadas do ator e dire-
tor começa a partir de
amanhã, no IMS, que reú-
ne 48 filmes na mostra
“Clint Eastwood – Clássico
e Implacável”.

A retrospectiva abarca
desde a consagração de Eas-
twood como astro do wes-
tern (“Por um Punhado de

Dólares”,  entre outros), até
sua maturidade como o ci-
neasta autoral de longas co-
mo “Os Imperdoáveis” e
“Gran Torino”.

No próximo dia 27, es-
treia no Brasil “J. Edgar”,
novo filme do cineasta.

METRO RIO

No Instituto Moreira Salles
(rua Marquês de São Vicente,
476, Gávea. Tel.: 3284-7400). 
De terça a sexta, das 13h às
20h. Sábados, domingos e fe-
riados, das 11h às 20h.
De amanhã a 13 de fevereiro.
www.mostraclint.com.br.

IMS faz retrospectiva
do cinema clássico
de Clint Eastwood



O Flamengo começou o ano
em crise, convivendo com
reclamações dos jogadores
pela falta de pagamento de
luvas e dos direitos de ima-
gem. Hoje, no entanto,  o ti-
me tenta esquecer as con-
fusões fora das quatro li-
nhas para seu primeiro jo-
go do ano, o amistoso con-

tra o Londrina, no Estádio
do Café, às 20h30. 

O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo deve escalar o
Flamengo com: Felipe; Léo
Moura, Alex Silva, Welinton
e Junior Cesar; Airton, Wil-
lians, Renato e Bottinelli;
Ronaldinho e Deivid. 

No dia 21, o Flamengo es-

treia no Campeonato Cario-
ca contra o Bonsucesso, no
Engenhão, e no dia 25 joga
em Arequipa contra o Real
Potosí, pela Libertadores.

Ontem, o clube contra-
tou o meia Jean Chera, 16
anos, revelado no Santos e
comparado a Neymar, até o
fim de 2014. METRO RIO

Ainda sem novidades no elenco, Fla faz o primeiro
jogo do ano para tentar esquecer problemas extracampo

No coletivo de ontem, 

Léo Moura foi mais 

apoiador do que marcador

MARCOS ZANUTTO/VIPCOMM

3
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Xô, crise! 

Abelairas

VASCO.COM.BR

Abelairas
já treina
no Vasco
REFORÇO. O Vasco ofi-
cializou ontem a con-
tratação do meia ar-
gentino Matías Abe-
lairas, de 26 anos, ex-
River Plate, que foi
apresentado aos joga-
dores após o treino
da manhã, em Ati-
baia, interior de São
Paulo, onde o time
segue fazendo a sua
pré-temporada. O jo-
gador assinou contra-
to até 31 de dezem-
bro deste ano.

METRO RIO

Flu e Bota
avançam na
Copinha
CLASSIFICADOS. Depois de
ter vencido o São José, de
virada, por 4 a 2, terça-fei-
ra à noite, pela terceira
rodada do Grupo W da fa-
se classificatória da Copa
São Paulo de Futebol Jú-
nior, o Botafogo se classi-
ficou para a próxima fase
do torneio mais impor-
tante da categoria. O Alvi-
negro chegou a estar per-
dendo por 2 a 0. Pelo Gru-
po C, o Flu foi derrotado
pelo Olé Brasil (SP) por 3
a 2, em Ribeirão Preto,
mas ainda assim se classi-
ficou para a segunda fase.
Pelo Grupo O, o Vasco
perdeu para ao Taubaté
por 2 a 1 e foi eliminado.
O Flamengo deixou a Co-
pinha na terceira posição
do Grupo I. METRO RIO

Brasil e Bósnia
fazem amistoso
AMISTOSO. As seleções da
Bósnia e do Brasil farão
amistoso dia 28 de feverei-
ro, na Suíça. METRO RIO

O adeus de
‘São Marcos’
ÍDOLO. Após 19 anos como
jogador do Palmeiras, o
goleiro Marcos anunciou
ontem sua aposentadoria
do futebol. A camisa 12 al-
viverde será eternizada
pelo clube. METRO RIO

Breves

Botafogo apresenta
novo patrocinador
O Botafogo anunciou on-
tem a empresa Viton 44,
dona do produto Guaravi-
ton, como a nova patroci-
nadora master da camisa
oficial do clube para 2012.
O valor do investimento é
R$ 16 milhões. 

Além da parceria, será
lançado o “Guarafogão”,
produto que estará no mer-
cado em 30 dias, segundo
Neville Proa, diretor da em-
presa. O patrocínio será es-
tampado das mangas e na
barra traseira da camisa. O
Botafogo estreia no Cam-
peonato Carioca contra o
Resende, dia 22, no Enge-
nhão. METRO RIO

A nova camisa alvinegra

FABIO CASTRO/AGIF

Flu entra de vez na briga por TN
Diante da demora do Fla-
mengo em acertar a perma-
nência de Thiago Neves na
Gávea, o Fluminense resol-
veu entrar de vez na jogada. 

O clube das Laranjeiras já
teria até acertado o salário

com o meia e ontem mes-
mo o presidente da Uni-
med, patrocinadora master
do clube, Celso Barros, teria
enviado proposta para o Al
Hilal, clube árabe dono de
90% os direitos econômicos

do jogador. Os outros 10%
pertencem ao Flamengo.

Camisa 7 na Gávea, Thia-
go pode voltar a vestir a 10,
que era sua quando defen-
deu o Fluminense em 2007
e em 2009. METRO RIO

Marcos se despede

LÉO BARRILARI/FRAME/FOLHAPRESS



O confronto entre o amazo-
nense José Aldo e o norte-
americano Chad Mendes pe-
lo cinturão dos pesos leves
será só na madrugada de sá-
bado, na HSBC Arena – a pri-
meira das 11 lutas começa
às 22h – mas, como é costu-
me entre os lutadores de
MMA, os ânimos já estão à
flor da pele. No treino aber-
to do UFC Rio, ontem de ma-
nhã na praia da Barra (posto
3), o brasileiro, detentor do
cinturão, e o americano, não
pouparam provocações e
mostraram que pelo menos
as línguas estão afiadas.

“Não quero menosprezar
ninguém, mas esse cinturão
ninguém tira de mim. Sem
ele, só saio de lá morto. Vou
arrancar a cabeça dele (Chad
Mendes) fora”, disse Aldo, de

24 anos, que, no entanto não
se arriscou na hora de dar
um palpite para um resulta-
do: “Treinamos por três me-
ses e já temos uma estraté-
gia preparada. Vou fazer de
tudo para agradar o público,
mas um nocaute no primei-

ro round é difícil”.
O desafiante também

não se fez de rogado. Quan-
do perguntado se entraria
no octógono com a camisa
do Vasco, em provocação ao
rival – que vai usar uma ca-
misa do Flamengo, afinal
tem contrato com o clube
da Gávea –, Mendes, 25
anos, invicto no UFC com
11 vitórias, respondeu: “Sei
que o Aldo ficou chateado,
mas os torcedores do Vasco
me apoiam e sou honrado
por isso”, disse.

Mendes também definiu
sua estratégia. “O Aldo é
bom no corpo a corpo. Vou
tentar levar a luta para o
chão”, contou o especialista
em “wrestling”, técnica que
consiste em golpes e finali-
zações no solo. METRO RIO

Estrelas do UFC treinam na praia da Barra e dão uma prévia da luta da madrugada de sábado,
na HSBC Arena, para o público José Aldo promete vitória: ‘Vou arrancar a cabeça dele fora’
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MUSAS DO RINGUE

‘Ring girls’
roubam cena
no treino
As centenas de pessoas
que se aglomeraram em
volta da arena na praia da
Barra tinham outros atra-
tivos para admirar que
não os golpes dos lutado-
res: as “ring girls” (garotas
do ringue) oficiais do
evento arrancavam suspi-
ros do público. A morena
Chandella Powell, 1,62 m
e 48 kg, mostrou que para

ser garota UFC, tem que
entender das lutas. “Acre-
dito no potencial dos bra-
sileiros, mas o que eu que-
ro ver é nocaute”, contou.

Quem também estava
no treino eram Rosilene e
Josilene de Oliveira, irmãs
de José Aldo que vieram
do Amazonas só para ver
a luta. Elas estão anima-
das com a chance de se ve-
rem na telona, o filme so-
bre Aldo que vai ser lança-
do até o fim do ano, com
Malvino Salvador no pa-
pel principal. “O que está
acontecendo com ele é
surpreendente”, diz Rosi-
lene, 32 anos. METRO RIO

“O objetivo é
tentar explorar o
ponto fraco do
José: agarrá-lo e
jogá-lo no chão.”
CHAD MENDES, 25 ANOS

NA PRELIMINAR...

Belfort só
pensa em
Johnson
A luta
que ante-
cede o
principal
duelo da
noite
também
vem ge-
rando po-
lêmica: Vitor Belfort,
em uma situação inco-
mum no UFC, já tem
duas lutas marcadas, a
de sábado, contra o nor-
te-americano Anthony
Johnson, e o duelo con-
tra Wanderlei Silva, em
junho, na final do reali-
ty show do UFC, que vai
reeditar a histórica luta
de 1998, quando Vítor
nocauteou o rival em
apenas 40 segundos. 

No entanto, o brasi-
leiro não acredita que
isso vá atrapalhar seu
foco na luta de sábado.
“Nem penso no Wan-
derlei ainda”, revelou.

METRO RIO

‘Sem o cinturão?
Só saio morto!’

FOTOS: BRUNA PRADO / METRO RIO

Chandella, 29 anos: “Os biquínis das
brasileiras são muito pequenos!” 

Em sua primeira luta no Brasil, Aldo confia na 
vantagem de estar em casa: “Carinho dos fãs é 
fundamental. Vou retribuir tudo isso na luta”

Wanderlei vai
torcer por Belfort
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